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REVEME AL OkSEJT

Ciu estimanta sin esperantisto konsideras tre grava evento la 
tiujarajn tendarojn, SEJToĵn. Tiu, kiu foje partoprenis la aran
gon, revas pri la sekvajara, enas nepre viziti ĝin por denove prak
tiki la lingvoa internacian, revidi asi no vaj n geamikojn...

Oni jas ne parolas pri la populareco de SEJToj. Suficas diri, 
ko ili ne plu povas akcepti ĝiajn dezirantojn ilin partopreni. Pro 
tio aperis la ideo pri du tendaroj samvaloraj, kiuj povus anigi pli 
da esperantistoj. La unua provo bi-direkte estas farita last eoa» re
- samtempe okasis OkSEJT-19 on Poltava kaj 0r6EJT-19 en Miass. Kom
prenebla, estis atendataj post ili la impre eoj, rezultigo de iliaj 
atingoj kaj mankoj. Certe, pri la tendaroj tonis duala tuja post 
ili Il-a SEJM-Kenferenco. Tamen la Konferencon partoprenis nur sep
deko da aktivuloj, sed por la oetera publiko ne estas interesaj 
la tendaraj impresoj de la partoprenintoj?

Po kion ni vidas surpaga de nia informilo, kiun krom kvindeko 
da SEJKaj kluboj legas ankoraŭ pli ol cent subtenantoj? Jaa en la 
unua numero (p, 14 - 17) estas koncize protokolita la Sistema dis
kuto dma la Konferenco. OrSEJTanoj ne perdas tempon, kaj en la dua 
numero (p. 25 • 26) aperas artikolo de V.Ebel, en kiu temas pri Pa
roliga periodo de OrSEJT kaj estas levitaj tre gravaj demandoj pri 
lingva disciplino. En la sama numero aperas la statistiko de OrSEJT 
(p. 23 - 24).

EUr en la 4-a numero aperas la kompilita de V.Grigorenko stati
stiko de OkSEJT (p. 44 - 45), tamen artikoloj ĝis nun mankas. Cu la 
partoprenintoj havas neniujn ingresojn pri la tendaro? Cu gi sukce
sis? Kiujn mankojn ĝi havis kaj kiujn atingojn? Kion necesus fari 
al la organizantoj ae vicaj tendaroj? w

Unue, pri la organiza periodo de la tendaro. Mi lau komisio de 
la Komitato reviziis la preparadon dumjare. Tre grandan laboron fa
ris V.Grigorenko, kiu pion prenis en siajn manojn - kaj aperigon de 
emblemoj, kaj kontaktojn kun superuloj, kaj dissendadon de aliĝiloj 
(kiuj, interalie, estis distribuataj lau lia propra volo, sed he 
lau Regularo de SEJT; tial la aliĝiloj kaj invitoj trafis al homoj, 
kiuj ne rajtis ilin ricevi), kaj kolektadon de la mono. En la Ten
dara Libro oni povas legi tutan liston do la Prepara Komitato, sed 
pri kio okupigis la ceteraj homoj, kaj kie ili estis? Dum tri ntaj 
vizitoj al Poltava kaj dum ia tendaro mem mi vidis neniun el polta- 
vanoĵ, krom V.Grigorenko kaj V.Moĝovkin.

Kulpigi la organizintojn ni devas ankaŭ pro tio, ke ili neglek
tis rekomendojn de la Komitato. Komence de ia preparado V.Grigoren
ko dir^s*  ke estas tri lokoj por. eventuala situigo de la tendaro. 
Malgraŭ la konsilo, la mastroj elektis la plej nekonvenan varianton
- en la urbo mem.

Ankoraŭ unu riproĉinda ero - mankis ordo en la tendas^ dokumen
toj. La registrado estis "surpieda1* - kvazaŭ la mastroj devas tuj 
ian forkuri. Pro la aamo,,versajne, estas la malordo en la statis
tiko.
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Kulpigi necesas ankaŭ la partoprenintojn kaj rekomandintojn. Sn 
la tendaro abundis "krokodiloj", kiuj ne nur ne helpis, sed eĉ mal
helpis al la tendara ordo. Kaj la partoprenintoj tute ne zorgis pri. 
Ja tagordo. La Tendara Estraro (ĝin eniris S.Smetanina, M.Lineekij, 
A.Kuprienko, V.Nocovkin kaj V.Grigorenko) ne atentis la plenumon de 
ciuj eroj de la programo, ne strebis al aktivigo de la partoprenin
toj... w

Do, kulpas rnultaj. Sed necesas noti ankaŭ pozitivajn flankojn 
de la tendaro.

Unue mi menciu bonan organizadon de preskaŭ ĉiuj vesperoj (ver^ 
estis simileco inter la jam kutima "KGS" kaj la novprioerbumita 
"Hej dg, junuloj!", iom lgmis la ordo dum regionaj^vasperoj). Kiel 
ĉiam, gu stai oke estis la ĉiamaj aktivuloj - M.Bronstejn, V.Samodaj, 
G.Gercikov, S.Gaidamavicius. Gojigas la aktivado de la novaj - A. 
Kazakov, A.K^prienko, A.Korolevic, О.Коруstjanskaja, M. Lineckij. 
Necesas ankaŭ laudi la subtenantojn A.Laur, N.Kirliova, B.Tokarev,
S.Kuznecov, T.Auderekaja, J.Dagys.

Do, kian konkludon oni povas fari? Cu estis OkSSJT sukcesa aŭ 
male? Bone esprimis sian opinion A.Kotelnikov: "La tendaro ne fias
kis, sed simpie trapasis, sen iaj postsignoj".

Kaj laste, pri la posttendaraj devoj de la mastroj. Denove la 
poltavanoj ne plenumas la Regularon de SBJT: ĝis mezo de novembro 
devis osti preta la adresado, sed la mastroj preparis ĝin kun mona
ta prokrasto; ĝis mezo de deoembro devis esti preta la financa^ra- 
porto - vanis jam la nova jaro, sed la v/p pri finanooj ankoraŭ 
atendas 24 (necesas menoii, ke la OrSEJT-mastroj jam delonge rapo
rtis kaj eĉ sukcesis respondi al precizigaj demandoj).

Oni povas kulpigi la komitatanojn, ke tiuj ne instrukciis la 
mastrojn. Tamen B.Ano&in kaj M.Bronstejn& kiujn neniu instrukciis, 
raris la financajn Raportojn, indikinte ĉiun kopekonx

Ni devas ankoraŭ multe diskuti pri la tendaroj, .ĉar ankaŭ el la 
artikoloj la kluboj-mastroj ĉerpas la ideojn, evitas mankojn ktp. 
Kaj mi petas partoprenintojn kaj partoprenontojn: sendu viajn opi
niojn, proponojn, ideojn.

D.Cibulevskij, vicprezidanto de SEJM.

MALFERMITA LETERO AL L. NOVIKOVA

Mi eldiros miajn opiniojn, kaj vi jam juĝu, ĉu estas en ili io 
trafa por organizo de E-tandaroj au ne.

1. Mi ne scias, kiel oni nomu en Esperanto tiun homon, kiu ne 
ellernis ec elementan E-lernolibron, sed mi estas firme konvinkita, 
ke tia homo ne estaa sĉ koreencanto.

Tiaj homoj en OrSEJT-19 abundis, kaj versajne necesas rifuzi 
akcepton de tiaj "esperantistoj" en la tendaron, t.e. instrukcii al 
la kluboj, ke ili generale ne elsendu tiajn "hipopotamojn". Pro 
ilia eeesto la lingva nivelo estas katastrofe malalta, kaj vi ĝin 
neniam kaj neniel^levos. En tia tendaro estas nenio por lerni ne 
nur al spertulo aŭ progresanto, sed eĉ al komencanto.

2. Komencanto estas tiu, kiu konscience ellernis elementan ler
nolibron (Kolker, Saĥarov, Sergejev, 3zerdahelyi-I k.s.), do havas 
preskaŭ 2500 radikvortojn en la kago, sed dume ne scipovas tre bone 
uzi ilin. Li legast tradukas sufice bone, traloĝis kaj 'radukis al
menaŭ 300 - 500 pagojn en Esperanto. Tamen li misas la radikojn, 
kreas novajn vortojn, ne estante certa ke kreas korekte. Li dume ne 
parolas, sed volas paroli. Mi opinias, ke tia homo estas vera kome
ncanto. Al ĉi tiu komencanto necesas partopreni en la tendaro, REVU

»
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ktp., ĉar en la tendaro li povas forigi siajn erarojn, dubojn prx 
uze de la gramatikaj reguloj, la tendaro instruos lin krei kaj uai 
norajn vortojn. Li kredas, ke li povas paroli kaj ekparolos tuj

duonlernintoj-komencantoj. En la kursoj ili "skulptadas» lernantojn 
gimi 1я1п al si mem. Kaj se ne korekti ciujn erarojn de la komencan
to, ci tiuj eraroj ripetigos ce la kursfinontojx Kaj la cefa estas 
jeno: de nula stupo la kursfininto levigas gie stupo de komencanto 
dam unu jaro, sed de Cl tiu ĝtupo ĝis tiu de progresanto li, sen 
lernado on la tendaro, levigos dum 2-4 jaroj (ja ne Sin komencan
to estas genio). Kaj plejparte la komencantojn ne havas la vorta
rojn, perfektigajn lernolibrojn, beletran literaturon.

En nia klubo (kaj en aliaj), ne estas spertulo, kiu povus korek
ti niajn erarojn, kaj ni ankoraŭ longe "kuiriĝos en propra suko». Do 
la vojo de plua lernado estas bremsata. Jen pro kio por mi (kaj por 
aliaj) estas tre necesa serioza instruado en la tendaro. л

3. Do, antaŭ la alveno de la^tendaranoj necesas lau la aliĝiloj 
distribui ilin en tri partojn laŭ jaroj de E-studado: l-a, 2-a, 3-a 
kaj pli. Dum la unua tago de^la tendaro en plu parto necesas anali
zi la lingvan nivelon kaj laŭ ci tiu nivelo kompili la grupojn por 
lernado. л

La duan tagon necesas ekzameni ĉiun grupanon: 1) doni por tra
duko beletran tekston; ekscii vortprovizon kaj kapablon de la ler
nanto; 2) doni por traduko el la rusa al Esperanto kun vortaro; 
klarigi la scion pri: a) kunmetado de vortoj, b> uzo de prepozicia» 
oj, sufiksoj ktp., c) uzo de kazoj, c) scipovo scribi datojn, ktp. 
Nur post tio vi ekvidos, pri kio kaj kiel (kun au sen lernolibro) 
necesos lernigi.

Sed nepre; instrui serioze - ne tiel, kiel tion faris kelkaj 
"instruistoj»: sen precizg programo kaĵ, sen rezulto. Principo: "pa
rolu pri tio, parolu pri ci tio» ne taugas por serioza instruado.

Mi proponas kiel bazon de lernado akcepti la lernolibron de Se- 
rgejev kaj fari 5 lecionojn. Anticipe prepari ekzercojn, legaĵojn 
ktp. Kaj speciale atentigi al specifaĵoj de Esperanto pri apartaj 
frazoj, kiuj ne koincidas kun la rusa lingvo.

Nur tiam vera komencanto ne opinios, ke la tempo, pasigita en 
la tendaro, estas perdita, kaj ne seniluziigos pri la tendaro mem.

Sed mi vidas, ke kelkaj niaj klubanoj kaj mi mem ne tre progre
sis en Esperanto post la tendara instruado. Kaj mi estas firme kon
vinkita, ke sen la serioza lernado Esperanto-movado lamos eterne 
kaj la lingvo neniam alportos veran utilon.

Nun vi povas kompreni, ^kial mi kontrauas la piedmarŝadon. Dum 
serioza lernado pri la^marsado ne povas eo temi. Kaj ĝenerale - laŭ 
mia Opinio, la piedmarsadon elpensis tiuj mastroj—organizantoj. 
Uni мА nnvoa T e j ____________л_______

edmarsadoj. F
__ Pro₽onas enigi en la aliĝilon— almenaŭ unu fojon, por la 
2O-aj SEJToj — la demandon: Kiu estas cefa colo, pro kiu vi parto
prenos la tendaron: cu E-le mado, aŭ piedmarsado, aŭ simpla ripozo*?

₽®naas» ke ec unufoja enketado donos al vi ion por primarii t». 
Kaj ankoraŭ: mi alveturis en la tendaron ne por turismo, sed 

lingvo Esperanto. Se mi bezonus la turismon, 
turista grupo kaj forirus en la montaron.

□eu kxo koncernas la amikigon, kiun denna ai «.n папАмам^м -ил аа_
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▼ortojn, tradukas poeziaĵojn, ili havas problemojn pri la kursgvi
dado ktp. Do, ankaŭ por ili estas bezonata lernado on la tendaro. 

Krone, ili ja povus aktive helpi pri inetruado de komencantoj. 
Sed per kio ili helpis al la komencantoj en OrSEJT-19, por ke tiuj 
plialtiga sian lingvan nivelon? Per nenio*  Male: li - progresanto, 
kvazaŭ pro estimo al la nacia lingvo de la komencanto, degnis kro-**  
kodili. Cu la progresanto ne povas por duonhoro kolekti cirkan si 
5 - 7 komencantojn kaj paroli kun ili pri io? Povas! Kial tio ne 
okasis? Cu ili ne estas konataj? Se tiel, por kio do la Paroliga 
periodo? Kie do estas giaj fruktoj?JCiel estis kelkaj progresantoj 
malproksimaj de la komencantoj antaŭ PP, tiel ili restis je la sama 
distanco post PP. Do, nu la valoro de PP eatas nur en tio^ ke dum . 
la piedmarsado oni povas demandi kiel nomigas iu museto au herbeto? 

Mi opinias - ne? Kaj ankaŭ vi, proponanto instruadon en naturaj 
kondicoj, havas absolute aliajn celojn. Mi opinias, ke en via komp
reno de la naturo gravas tio, ke la esperantistoj parolas pri tiu 
au alia tomo suflorata de ĉirkaŭa naturo mem: valo, montgrimpado, 
preparado de fajro, rongado ktp. Sed Si tiuj temoj, scenoj estas 
tre rapide pasantaj, kaj estas dube, ke la esperantistoj memorfik- 
sos la auditajn vortojn. Vivante en la tendaro kaj mudante la vor
tojn de ĉiutaga vivo, la komencantoj pli rapide memorfiksoa la fre
ŝojn. Tia vivo inter la vorgoj donos pli multe da utilo.

5. La spertulo arangas о iuj n lecionojn por la komencantoj kaj 
gvidas la laboron de siaj helpantoj-progresantoj. Se la tutan inst
ruadon pripensi centralize, oni povos prepari proksimumajn rekomen
dojn de la leoionoj por diuj demandoj. Pluse al la scipovo kaj in
ventemo de la spertulo mem, tio igos esperi, ke la instruado estos 
bona.

La komencantoj devas okupigi ne pli ol 1,5 horojn tage, ekz. de 
10.00 ĝis 11.30. La laboro de la B-Universitato devas esti ne para
lela al la kurso por la komencantoj,^sed post gi, ekz. de 12.00 gie 
13.30, por ke la prelegojn aŭskultu ciuj: unuj'ekkonas la enhavon, 
la aliaj perceptas la lingvon per la oreloj.

La spertuloj okupigas pri la tradukado, metodikaj demandoj, el
laboras rekomendojn por la kluba agado kaj instruas pri la laboro 
en E-kursoj. Hi devas tre klare imagi, kign kaj kiel fari en la 
klubo. Ja la Konferenco nur ellaboras la cefajn celojn kaj taskojn 
de la kluba laboro, sed la tendaro devas instrui, kiel ilin plenu
madi. Kaj la cetero estos la fantazio de la klubanoj.

6. Ĉar ciu grupo konsistas el spertuloj, progresantoj kaj kome
ncantoj, ili devas dum ciuj ripozaj vesperoj esji kune: ci tio es
tas daurigo de la instruado en la naturaj kondicoj. Necesas en la 
tendaro organizi konkuradon, kun premioj, pri plej bona preparo 
kaj partoprenigo de komencantoj en la laboro kaj vivo de la tendare

Do, kiel vi vidas, dua la tutaj dek tagoj de la vivo en la te
ndaro por ciuj estas laboro eĉ sen PP. Tial mi ne vidas neceson de 
senutila elspezo de tri - kvin tagoj por PP. Dee pli, ke kelkaj 
gvidantoj ruzas kaj sidas ciujn tagojn ne tro fore de la tendaro 
kaj prepariĝas al la interkona vespero. Estas pli bone sidi en la 
tendaro oficiale kaj doni pli da utilo. Kelkaj spertuloj kaj prog
resantoj fordonis pli multe da tempo por la fiamindumo kaj diboĉo 
ol por la E-laboro. necesas ŝirmi la vojon en la tendaron al tiaj 
fiesperantistoj, ĉar pro ilia konduto Esperanto perdas la autorito
tonakaj allogecon. Mi jam vizitis kelkajn renkontigojn kaj vidas, 
ke ĉiam la samaj fiesperantistoj kondutas maldece.

7. Krome - kelkaj vortoj pri REVU. 4fU iu anticipe kontrolas gi- 
an programon? Cu ekzistas komisiono por kontroli pretecon de la re
nkontigoj? Mi ekzemple ne volas elĵeti tempon por fuŝaĵo, kiu estie 
dum REVU-16 (Celjabinsk, 6.-8.11.77. - La red.}. Sekvafoje mi nevo
le pensos: ĉu indas veturi al regiona renkontigo au ne?

Mi esperas, ko la roefioj helpos al vi. vjazovoev (Salavat).
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"ЫВО-77*

La 17-an - 18-an de decembro apud Miass, en pitoreska ripozbazo 
"RaeBret", okazis la tradicia Zamenhofa fes|o, organizita de Mieaea 
E-klubo "galonita stelo". En kadroj de tiu ci festo, dedicita ĉi
jare al la 90-jara jubileo de Esperanto, sukcese pasie la Belarta 
Konkurso (ankaŭ jaa tradicia) *Liro-77".

La aranĝo kaj similis la paaintjaran, kaj diferencis de gix Si
milis la seulo de la renkontigo: komforta bazo en pina arbaro ce la 
belega lago Cebarkulj, fresa vintra aero, varma amika etoso. Simi
lis la programo: solena malfemo kun nepra prelego pri Zamenhof kaj 
lia heredaĵo, festa vespero kun bankedo, koncerto, dancoj ktp., kaj 
la konkurso.

Sed estis ankaŭ multo nova, ne ripetanta la pasintan jaron. 
Unue, plimultiĝis la partoprenintoj de la konkurso. Tra aktive par
toprenis ieeste Ufa E-klubo: nin vizitis tiaj spertaj geesperantis
toj, kiel Kolker B., Cvileneva K., Foronko G., Silanfcteva A. k.a. 
Entute la konkurson eeestis 53 personoj el 5 arboj (Celjabinsk, Ma- 
gnitogorsk, Miass, Tjuronj, Ufa). La kvanto de kluboj-partoprenan- 
toj pligrandigis plejparte dank' al foresta partopreno (tiamaniere 
sin prezentis autoroj el 11 urboj: Barnaul, Doneck, Kievo, Krasnoa- 
rroĵsk, Omsk. Salavat, Satita, Sizranj, Taskent, Tinvin, Tjumenj).

Due, la ĵurio ĉi-jare estis plene ĉeesta (pasintjaro kelkaj Ili
rianoj devis jugi foreste), kompetenta kaj reprezenta. Trie, la 
programo de la renkontigo generale kaj do "Liro" aparte enhavis an
kaŭ novajn elementojn. Unuafoje la partoprenintoj de "Liro” havis 
plezuron spekti koloran filmon(pri OrSEJT-19) kaj altkvalitan foto
ekspozicion, faritajn de la estro deJPotoservo de SEJM Grebenjuk V. 
(Iiasa). Kio koncernas "Liron", nin ĝojigis tiu fakto, ke la prog
ramo de la konkurso estis plenumita komplete: estis prezentitaj ci
uj brancoj. Se pasintjare ni ne havis ec unu originalan versaĵon, 
ci-foje en la branco de originala poezio sin prezentis 7 autoroj. 
Riĉa kaj altnivela estis la branpo de originala melodio por libere 
elektita E-teksto (6 melodioj). Pli kaj pli admirigas nin Aroloviĉ 
E. per siaj belaj kaj sentoplenaj melodioj (ŝi kultivas klasikajn, 
precipe romanĉajn, formojn de muzikverkoj). Iom konsternis la ĵuri
on la kvanto de tradukitaj E-tekstoj (19!). Forta kaj varia estis 
la branĉo de kantoplenumado. El malnovaj kantistoj mi volus rondi 
belajn plenumojn de Moskina V. (Miese), Ilkajev V. (Celjabinsk), 
Silantjeva A. (Ufa), Sed precipe agrable impresis nin altkvalita 
plenumo de kantoj fare de novicoj: Gavrilov V., Katajeva L., Sedova 
N., Sokolova L. (Miese).

Antaŭ ol anonci |a rezultojn de la konkurso, mi volus prilumi 
jenan demandon: aŭdiĝis vocoj pri superflueco de kelkaj samspecaj 
konkursoj en kadroj de SEJM ("Mazo", "Liro", "Oriento"). Ni volus 
acii^opinion de SEJM-anoj pri.tio. Mia opinio estas, ke necesas an
koraŭ pligrandigi kvanton de similaj konkursoj. Lige al tio mi vo
las rememorigi mian pasintjaran proponon ("A"-7(4O>, p.74) pri reto 
de regionaj kaj tutlandaj konkursoj. Ciu regiono de SEJM-aktiveco 
aranĝu dum jaro propran konkurson (Cebaltia kaj Velgo-Urala jam ha
vas) kaj somere en SEJToj okazu tutsovetiaj konkursoj ("Oriento-77" 
en kadroj de OrSEJT-19 estis ^nua provo ci-rilate).
, . Ьа regionaj konkursoj versajne povas esti migrantaj (ne nepre 
.ligitaj al la sama loko). Oni povas okazigi ilin, ekzemple, en kad
roj de regionaj renkontigoj. Tio, unue, pliamasigus la konkursojn; 
due, helpus fari programon de la renkontigoj pli rica kaj varia; 
trie, evitigus superŝarĝon de apartaj kluboj, por kiuj eetas malfa
cila tasko ciujare organizi tian seriozan arangon.

Do, belartŝatantoj, reefiu al la propeno!

L.Novikova, v/p pri renkontiĝoj.
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rezultoj de la Belarta Konkurso 
"Liro-77*
- • •*

In ^f^^tŝmTo^feidajev V. (Barnaul) por "Pri mondoj iuj malprok

simaj...’’ kaj "Konstruus mi por vi kastelon..."; л
2- a - Bronstejn K. (Tifivin) por "Estas ja feliĉo...";
3- aj - Kuznecov J. (Omsk) por "Al verdaj knabinoj" kaj Berezin 

Gr. (Krasnoarmej sks Donecka reg.) por "Novjara spiro".
II. Originalaj kantotekstoj: л .

I'-a pre inio - BronstejniM. por "Kun pluvoj pasas en la strat'..." 
(nuziko de Bee Geos);

2- a - Cvileneva N. (Ufa) por "Polio de aoero" (musiko de la au
torino);

3- a - Kuznecov J. por "Kanto de omskaj esperantistoj11 (muziko de
M.Snegirjov). *
IU. Originalaj melodioj por libere elektita E-teksto:

1- a premio - JLrolovlc N. (Sizranj) por "Se vi pri amo pensis" 
(E-teksto de J.Korinek);

2- a - Katajeva L. (Miese) por "Novjara balo" (rusa teksto de la 
autorino» traduko de L.Novikova):

3- a - Cvileneva N. por "Konstanta koro" (E-teksto de R.Rosset- 
ti).
IV. Tradukita poezio:

1- a premio - Njikova L. (Misse) por "Glacio-69" kaj "Ne forge
su" de A.Voznesenskij;

2- a - Andrianova N. (Kievo) por serio de versaĵoj;
3- a - Bereain Gr. por "20 tagojn iris karaveloj" de I.Jefremov.

V. Tradukitaj kantotekstoj:
1- a premio - Novikova L. por serio de kantoj kun substreko de 

"Mia amatin'" (teksto kaj muziko de J.Vlzbor):
2- a premio - Dobridina V. (Miass) por serio de kantoj kun sub

streko de "Adiaua valso" (teksto de A.Didurov, muziko de A.Fljarko- 
vskij);

3- a - Cvileneva N. por "Mi malfermis la pordon".
VI. Plenumo de versaĵoj:

1- a premio - feezukladnikova I. (Miass) por "Koro de patrino" 
(ukraina popola fablo);

2- a - Kalik D. (Miass) por "Mi ne gripas" de L.Jevsejeva;
3- a - Kalik N. (Miass) por "Gardu la amikojn" de R.Gamzatov.

VII. Plenumo de kantoj:
1- a premio’-’Moskina V. (Miass) por "Kabanet*"  (traduko de V. 

Dobridina);
2- aj - Moskina V. kaj Ilkajev V. (Celjabinsk) por "Folioj fla

vaj" (muziko de R.Paule» E-teksto de R.Kutlubajeva)» Katajeva L. 
kaj Novikova^L. por "Novjara baloa|

3- a - Moskina V. por "Lumo-river’" (muziko de L.Novikova» E- 
teketo de J.Estok).

Ĵurio: Kolker B. (Ufa), Cvileneva N. (Ufa). Mametova D. (Tju
menj)» Pavlenko S. (Magnitogorsk)» Ilkajev V.(celjabinsk)» Dobri

dina V. (Miese), Novikova L. (Miass).

SUFIĈAS PROPONOJ - NI AGU!

Mi volas arde subteni la opinion de V.Sapoĵnikov en "A"-4(48). 
Certe, ni ne propagandas kaj ne reklamas E-on. Pli vere, ni faras 
tion tro hazarde» plejparte individue» sed ne organizite. Kiu le
gadas la popularan ĵurnalan "Literaturnaja Gazeta", tiu ne povis ne 
rimarki la divsnspeoajn diskutojn» kiuj iam nigan je nulo» tamen
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ni ejparte oficialaj instancoj, al itiuj turnas sin la legantaro kaj 
la radakcio, finfine respondas. Ni imagu, ke la redakcio de "LG" 
ricevis leterojn de SEJM-anoj (almenaŭ po unu de ciu klubo) au de 
individuaj subtenantoj. Kiel skribas en la sama numero de "A" A.Me
dina "... redakcio respondas, se venis almenaŭ 2-3 leteroj”, ia
tura pli facile estas respondi al tiu multenombre leteraro pere de 
la ĵurnalo. Des pli, en la unua ci-jara numero de "LG" la fako de 
ekonomio komencis novan rubrikon "Zond" por sondi la socian opinion 
pri ĉio nova, progresa. Kiel oni klarigas, "Zond" estas areno por 
mai farmitaj diskutaj^konkursoj inter adeptoj de iu sociutila inici
ato kaj iliaj kontraŭuloj.

Por partopreno en la diskuto de "Zond", oni devas sendi dekla
ron lau jenaj kriterioj. 1) Proponigas io nova, ne kutima en socia 
sfero de la vivo, sed havanta vastan socian intereson. 2) La inici- 
atuloj jam hava« realan sperton de efektivigo, ilia ideo jam ekspe- 
rimentigas en iuj ajn konkretaj organizaĵoj. 3) La ideo havas glej 
diskutan karakteron: necesas montri la subtenantojn kaj kontrauu- 
10^ПЗе tian deklaron subskribos la reprezentantoj de niaj E-kluboj, 

al mi sajnas, ke la redakcio povas pozitive reeni al nia iniciato. 
Gravas, ke la deklaro estu verkita sufice argumentite. Ni nenion 
perdas, sed por propagandi povas gajni multon. Oni diras, ke por 
reklamo taugas kaj laudo kaj insultado, nur ne silento.

Plue. La plej interesajn E-materialojn necesas dissendadi al 
klubaj respondeculoj, por ke ili devige sendu ilin al lokaj redak
cioj kaj nepre sciigu pri tio al Populariga fako. Praktike, mi opi
nias, ke "A” devas havi specialan propagandan rubrikon, kie oni en
metas tiajn informojn por dissendo al periodaĵoj. Tiamaniere ni 
ŝparos tempon kaj centralizos la laboron.

Fine, revenante al la titolo de mia artikolo, mi korektas min: 
Ni agu, sed ankaŭ proponu.

M.Ziskandovic (Novosibiгвк).

CU SKRIBI, CU NE SKRIBI?

w La 26-an de marto 1978 ni festos strangan jubileon. Samtage an
taŭ unu jaro "KoniBomolekaja pravda” sciigis, ke oni invitos scien
cistojn por respondi al la demandoj, kiuj interesas la scivolemajn 
legantojn. Inter tiuj demandoj sur la dua loko estis menciita Espe
ranto. Do, devis baldaŭ aperi artikolo gri tiu grava temo... Ne pe
nsu, ke vi preterlasis la publikaĵon - gi ne ekzistas. Tamen ne ku
lpigu la ĵurnalon kaj la scienciston: plejparte kulpas vi mem. Bone 
diras la proverbo: ne gutas mielo el la ĉielo. Sed vi staris kun 
malfermita buso, selita supren, anstataŭ preni poŝtkarton kaj reme
morigi al la redakcio. ,

Antaŭ vi kueas pura paperfolio, vi hezitas: ĉu skribi, ĉu ne 
skribi. Kaj mi, pensante pri bono al Esperanto, ne scias kion kons^ 
li al vi. Do, por ekzemplo - kion faris bona letero. Unu eksterlan
da samideano turnis sin al Moskva radio kun propono disaŭdigi en 
Esperanto. La unua respondo estis: ni parolas en mondvastaj lingvoj 
- angle kaj france, sed vi proponas iun Esperanton... Tamen la sam
ideano estis persista: jes, sed pro kio vi preferas la lingvojn de 
koloniistoj al la lingvo de paco kaj amikeco? Tio efikis kaj fine 
rezultigis tri elsendojn de Moskva radio, kiujn vi eble eĉ aŭdis.

Sed Jen alia ekzemplo. Nia samlandano el unu suda urbo, leginte 
prof* IeaĴ®T la revuo "Soveta Unio" kaj spertinte 

malfacilaĵojn pri E-agado en sia urbo, turnis ain kun plenda letero 
al la revuo: la stato de E-movado estas tute alia kompare kun la 
enhavo de la intervjuo. Kaj ankaŭ tio efikis: stopis la fonton, kaj
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ni ne plu povae paroli pri Esperanto surpaĝe de tiu revuo... Koren
toj ne necesas. Kiel peti я-i nai lajn honojn ne fari ilian kontraues- 
p e ran t an laboron, sgari la tempon kaj la forton? Tamen, kiel aver
tas rusa proverbo: ĉies buŝeton oni ne stopos per tuketo. Jee, ka
raj samideanoj, unu misa letero estae tiu sana guto^da gudro, kiu 
difektas barelon kun mielo. Mi rememoras, kiel unu ĉefredaktoro, 
konata soveta verkisto, rimarkis en sia revuo: "Mi ne imagas "Revi
zoron*  de Gogol soni en Esperanto". Iu esperantisto, tre fiera pri 
eia scio, skribis, ke ĝuste tiu teatraĵo estis scenigita dum unu 
Universala Kongreso de Esperanto. La ĉefredaktoro pardonpetis sur
paĝe de la revuo kaj ... fermis la revuon por Esperanto. Do, Pirra 
venko!

Eble пв skribi? Tamen en la nur komenciĝinta jaro jam aperis du 
artikoloj - por kaj kontraŭ Esperanto. La unua en "Kauka i ĵiznj", 
№1 - referato de Pee veki. Ki^l ne doni al la redakcio novajn scii
gojn pri la sama temo kaj peti ĝin aperigi artikolon, similan al 
tiu de D.L.Armand - "Esperanto kontraŭ lingva fiaoeo^en la scienco"? 
Sed kion fari kun la malmoderne misprezenta publikaĵo en "Znanija - 
sila", №2, рж 47 - 48? Estos bone se re e ĉos kompetentulo pri reso
naj lingvoj, ĉeftemo de la artikolo (same fuŝita de la autoro, lau 
aserto de unu fakulo pri maŝinlingvoj). Do, kial ne skribi?

Ankoraŭ vin atendas Moskva radio, kies E-disaudigojn pluajn vi 
devas instigi pere de la eksterlandaj amikoj.

Ankoraŭ vin atendas Olimpika organiza komitato (Moskvo, ul. Go- 
rkogo 22-b).

Ni memoru, ke oni nin agnoskas ankaŭ pro nia batalemo por Espe
ranto. Tamen vorto skribita povas forte malutili: ekzemple, letero 
de unu nig samideano (jam mortinta) estas armilo en la manoj de ni
aj kontraŭuloj...

Do, eble silenti? Silento estas oro, ĉu? Tamen saĝe diris Oskax 
Wilde: "Se oni pri io ne parolas, gi fakte ne ekzistas", ĉu li alu
dis pri nia E-movado?

A.^arkovskij (Moskvo).

KVIETO NE POE NI»

Por nuna agadjaro Krasnojarska E-klubo planis sufice multe. An
kaŭ strukturan reorganizon de la klubo. Parte ni plenumis la aferor 
- surpapere. Tamen la sistemo de klubaj, filioj ne estis plene dis
volvita pro manko de E-lernolibroj (taugaj!). Reale ni ne tre suk
cesis salti antaŭen (kompare kun pasinta agadjaro). Tamen ni komi
siis al niaj spertaj geaktivuloj la plej gravajn kaj jam tradiciajn 
objektojn: funkcias E-fako ĉe la fakultato de sociaj profesioj de 
la Universitato (gvidas Sudareva E.A., Taskina I.I.), la kurson ko
mencis c. 30 gestudentoj; aktive daurigis sian laboron E-sekcio de 
JIA ĉe la teknologia instituto (I.Danilin, V.Blpasev, E.Potapova), 
c. 20 komencantoj; neaktive disvolvas sian laboron Efsekcio de KIA 
ce la Universitato, ĉar la gvidanto V.Fadejev ankoraŭ estas ne tre 
sperta.

Urbaj E-kursoj ĉe urba Kulturpalaco ĉi-jare estis organizitaj 
bone: la estraro de la galeco aperigis 4 specialajn anoncojn en re
gionaj gazetoj kaj arangis grandan multkoloran standon ĉe la palaco 
mem. Venis pli ol 100 dezirantoj. Estis formitaj 4 grupoj po 15 au
skultantoj. Gvidantino de la kursoj - M.Miĉurina, krome instruas I. 
Stepanova, G.Peskova, E.Blofiina. Uzante la lernolibron de V.Silas 
kaj la vortaron de Sergejev, ili sukcesis kolektivigi la gekursa- 
nojn, interesigi ilin ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri la movada 
Multaj el la kursanoj jam sufice aktive propagandas Esperanton en 
siaj labor- kaj studlokoj. Interalie, tio estas tre interesa formo
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en Kulturpalaco'de la kombajna uzino. En la nova palaco la estraro 
danaa al ni konstantan aion. Parto de la urbaj E-klubanoj okupiĝos
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de aktivigos ne atendi «is kian kursanoellemos Esperanton, sed 
saĝe instigi lin аСПГТаЬого. Ja IdĴŝTFi al
ili la lingvon, donas al ili E-informadon, sed ne prenas de ili ak
tivecon» Iun ni en Та klubo faras tiel: visitas ia kursojn, konver
sacias kun Sin interesanta nin boao aparte, proponas al li konkre
tajn taskojn (aperigi artikolon, prelegi pri Esperanto) kaj kontro
las plenumon. Usitaj el ili mem proponas sin, kun aliaj oni devas 
’u .1.*™  ie В-рторв-

«distoj. uzante certe ankaŭ la klubanojn. Taskoj de la propagan- 
toj ne estas komplikaj: konstante aperigi E-materialojn en gaze

to de sia stud(labor)loko, prelegi tie. Pri komenca etapo de la ga
zetara laboro oni povas diri pli konkrete: sjrio de artikoloj pri 
1) Esperanto. 2) la klubo, 3) someraj E-arangoj, 4) korespondaj E- 
kursoj. 5) E. kaj scienco, 6) E. kaj paco ... Kaj estonte - zorgo 
Sri la konstanta rubriko en la gazeto. En perspektivo la propagan- 
isto plispertigos kaj povos estigi bona gvidanto de la rondeto, 

sekcio, klubo en la eaua oficejo. _ . , л L
Ekde febrauro komencas sian laboron nova E-klubo de komencantoj 

donae^al^nFkonstantŝn^ejon^Parto^dĉ la urbaj Ё-klubanoj okupigo 
pri organizo de la nova filio. La aŭditorio estas laboristoj kaj 
oficistoj de la uzino. Bova kaj larĝa kampo por E-agado»

lia klubo bone ekkontaktis kun kelkaj plej fortaj kluboj de in
ternacia amikeco de la urbo. La 26-an de decembro 1977 en la urba 
Kulturpalaco okazis konsultiĝo de prezidantoj de lokaj KIA. Venis 
reprezentantoj el KIA de la pedagogia, medicina, teknologia insti
tutoj, memkompreneble Reestis la iniciatintoj • estraranoj de la 
urba E-klubo. Post longa konversacio ili decidis fondi la koordinati 
centron (la E-klubo) de la fregkreita Konsilantaro de la arbaj in- 
terkluboj. Estas decidite ankaŭ organizi serion de sabatlaboroĵ por 
ia ronduso de Habana festivalo de junularo kaj naj festadon en la 
tradicia revolucia loko "Krasnoĵarskije stolbi*.  La koordina centro 
devos kolekti, multobligi kaj dissendi la planojn de laboro; kompi
li la adresaron de aktivularo; organizi kunsidojn de la Konsilanta
ro.

Biaj kontaktoj kun la gorkomo de VLKSM dauras*  Oni subtenas kaj 
favoras nin, helpas al ni pri problemoj, ligitaj kun partopreno en 
la B-kongresoĵ en Bilgario. en la tutsovetia konferenco pri evoluo 
de amatoraj junularaj unuigoj (Bovosibirsk, 1978, organizas CK de 
VLKSM). Certe ili subtenas nin pri kunlaboro kun la interkluboj kaj 
fakte donas realan apogon por niaj komunaj aranĝoj. Kion ni povas 
konkludi? Se la E-klubo laboras, estas sufice iniciatema - do la 
komsomolaj instancoj ĉiam helpos. Oni devas nur sage montri sian 
neceson, potencialajn kapablojn. Tamen, kiu ne satas raporti kaj 
plani - tiu versajne ne plaĉos al la oficialuloj. Memoru tion ci, 
geamikojJ A

Plifavorigis rilato de regiona gazetaro al ni. Fakte tio depen
das de nia agado: ni pliaktivigis en pli vasta (urba, regiona) ni
velo, havas kion diri - do, oni volonte publikigas niajn materia
lojn. Lastatempe la jurnalo "Krasnojarskij komsomolan" aperigis ar- 
ĵĵ-bolojn de A.Urdajev (10.9.77.), I.Stepanova (26.11.77.), V.Sapoĵ- 

£24#72*h  "Krasnojarskij rabobij" - tiujn de B.Semjonov 
i1?*?* 7!:!’ V.Sapoĵnikov (17.12.77.). Plimultigis oficejaj, uzinaj 
kaJ biuj Publikigas E-materialojn.
i--. daurigas la klopodojn en sfero de dokumentado: planis la 
klubkunvenojn, faris programon de ĝeneralaj amasaj aranĝoj far la 
klubanaro, ellaboris perspektivan laborplanon por la agadjaro, kom
pilis Planon de kunsidoj de la kluba estraro. Ni konstante raportas 
pr... nia agado al niaj patronaj oficialaj instancoj. Komprenante la
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danĝeron de "papera earo", ni tamen opinias, ke planado kaj doku
mentado de la kluba laboro estas ege bezonata por ciu IS-klubo, kiu 
▼olas marli antaŭen kaj ion atingi. Ne Ĉiuj plane roj estas plenuma
taj, sed la plano helpas on kunordigo de la agado. Oni certe raj tee 
fari pli multe ol diktas la planoj, sangi ilin laucirkonstance, sed 
ne havi ilin - signifas ne evolui.

Komence de la agadjaro Sangigis konsisto de la kluba estraro. 
Jen nunaj gvidantoj de Krasnojarska urba E-klubo: prezidanto - V, 
Sapoĵnikov, SEJM-reprezentanto - S.Bronov, sekretariino - E.Potapo- 
va, v/p pri financaj aferoj - A.UrdaJev, v/p pri E-propagando - I. 
Danilin, v/p pri korespondo - V.Elpasev, v/p pri instruado - M.Mi- 
ĉurina, v/p pri kultur-amasa agado -E.Blofiina, v/p pri historia 
agado - V.Nagiĉev, v/p pri teknikaj aferoj - G.oSev.

Fakte ciu vicprezidanto estas estro de certa fako, en kiu labo
ras la geklubanoj. Kiom kaj kiel ili tie laboras - certe dependas 
de energieco de la vicprezidanto. Kiel ni komencis kaj kiel la klu
bo finos la agadjaron, ankaŭ dependas plejpatte de la estraro. Do 
laboru ili aktive por daurigi estadon de la klubo en la unuaj vicoj 
de SEJM!

V.Sapoĵnikov, prezidanto de Krasnojarska Ж.

PRI TALLOTA ESPERANTO-KLUBO

Organizita E-movado en Estonio komencigis antaŭ 70 jaroj: en 
1907 estis organizita "Reveis Esperantista Grupo", dian agadon par
toprenis dudeko da tiutempaj aktivuloj. Oni organizis kursojn, 
strebis propagandi la internacian lingvon, praktikis ĝian uzadon 
por internacia komunikado. En 1908 la grupo eldonis ec gazeton. En 
1913 la agado de REG estis Ĉesigita piro politikaj kauzoj far la ca
ra polico.

En 1919 ekfunkciis en Tallinn (antaua Revel) la societo "Espe
ro". Ties agado estis diversflanka kaj sukcesplena dank*  al multaj 
aktivuloj, kiel Helmi Dre sen, V.Vaher, J. Rosenberg, E.Linnuse (Lŭ- 
bek), H.Saha (Sakaria), J.TŬrn k.a. Edukigis multaj internacie ko
nataj E-instruistoj (H. kaj.E. Seppik, N.Ruus, A.Siitam, E.Pahn, H. 
Rikani), tradukistoj kaj poetoj (Hilda Dresan, H. Adam son), aperis 
libroj. En la tridekaj jaroj^la societo "Espero" havis proksimume 
350 membrojn. Ekde |94O estiĝis pauzo en la agado de la sooieto kaj 
B-movadoen Estonio generale.

Kiam en 1956 reaperis pli favoraj cirkonstancoj, la iamaj akti
vuloj Hilda Dresen, E.Linnuse, A.Siitam, H.Saha kaj kelkaj aliaj 
revigligis E-movadon ankaŭ en Tallinn. Oni ekagis komeneo kiel sek
cio de diversaj kluboj, kaj ekde 1970 kiel Tallinna Esperanto-Klubo 
ĉe "Domo de Tallinnaj Klerig- kaj Soiena-Laboruloj".
л La klubo havas en la lastaj jaroj proksimime 70 membrojn. Gia 
cefa celo kaj agado estas direktita al pliperfektigo de la lingva 
nivelo de la membraro, sed laŭeble ankaŭ propagando de la interna
cia lingvo, kvankam por la^lasta ankoraŭ mankas favoraj cirkonstan
coj. Ciujare la klubo arangas novan kurson. J.Palu instruas Espera
nton ankaŭ en kelkaj lernejoj. En ĉiame rkra daj klubvesperoj la sola 
parolata lingvo estas Esperanta. La cefa rimedo por paroligi dezi
rantojn ankaŭ publike estas la programo de la klubvesperoj, t.n. 
"Viva gazeto*,  heredaĵo de la iama "Espero". "Vivan Gazeton" redak
tas laŭvice ciuj estraranoj de la klubo. Oni strebas fari "Vivajn 
Gazetojn" laŭeble diversflankaj. Ili enhavas informojn kaj novaĵojn 
el la loka kaj tutmonda E-movado, leterojn de korespondantoj, aktu- 
alaĵoĵn pri scienco kaj tekniko, revuojn pri la tutmonda politiko. 
Celebrataj estas gravaj jubileoj de elstaraj kulturagantoj naciaj 
aŭ mondskalaj. Ofte oni rakontas pri siaj turismaj impresoj akompa-
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ne de lumbildoj. Ni strebas, ke la programeroj de «Gazeto" ne estu 
longaj kaj enuigaj, sed ilin prezentu laŭeble pli multaj esperanti
stoj. Per tia organizo de la klubvesperoj la klubo atingis, ле kel
kdeko da esperantistoj havas publikan parolkapablon.

Nia klubo havas sian bibliotekon. Gi enhavas proksimume 800 vo
lumojn, inter ili tre malnovaj raraĵoj-kaj multe da nuntempa lite
raturo. Sed ni ne povas fanfaroni pri granda uzateco de la biblio
teko. La eetonoj emas aĉeti kaj legi sian propran^libron, ekhavi 
hejme sian personan bibliotekon. Tio validas ankaŭ rilate esperan
tistojn. Eble ankaŭ pro tio kreskis en nia klubo aro da esperantis
toj kapablaj por literatura agado (K.Pili, V.Kruusalu, A.Lokko, B. 
Kart k.a., se ne paroli ankaŭ pri Hilda Dresen kaj H.Seppik). Ili 
havas sufiĉajn lingvajn konojn por traduki prozon kaj poezion, re
dakti esperantlingvajn eldonaĵojn. En la nuna etapo de la movado 
tio estas unu el la plej aktualaj problemoj jam en kelkaj sovetaj 
respublikoj. Sen tio nia soveta E-movado ne havus siajn unuajn be
letrajn eldonaĵojn nun jam konatajn kaj postulatajn en la vasta mo
ndo.

Kun la Espe ranto-Komisi ono de la Estona Amikeco-Societo la klu
bo havas kontentigan kontakton kaj kunlaboron. Ne mankas kontakto 
ankaŭ kun la respublika packomitato.

La plej granda manko de nia klubo estas, ke ni ne havas aktiva-? 
jn gejunulojn. Pro seriozeco de la klubvesperoj ilin partoprenas 
nur malmultaj gejunuloj, kiuj restas pasivaj auskultantoj. Kelkfo
jaj provoj organizi junularan grupon kapablan agi memstare, lau si
aj propraj interesoj, per siaj propraj fortoj, dume m donis rezul
tojn: ankoraŭ mankas tiu junulo au junulino, kiu volus kaj kapablus 
kuntiri aliajn gejunulojn al aktiva laboro per kaj por Esperanto.

Nia klubo aprezas la junularan Esperanto-movadon en nia lando 
kaj ĝian gvidadon far SEJJJ. La klubo estas subtenanto de SEJM kaj 
strebas kunhelpi, ke ankaŭ la estona E-junularo, kreskinta kaj kre
skanta en la nunaj favoraj sovetaj cirkonstancoj, baldaŭ aktive al
iĝu al gia agado.

J.Ojalo, gvidanto de la klubo.

ŜUISTOJ PRI AGADO DUM LA SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

SIA okazas ^lunjaron en la lasta plena semajne de februaro. 6i 
celas plifortigi kaj Plivigligi la kontaktojn inter E-istoj en di
versaj landoj. Krome gi havas la celon informi pri niaj lingvo kaj 
movado en ne-E-aj rondoj.

1. Unuopaj E-istoj sendu dum la Semajno amikajn salutojn al ge
konatoj - ne nur al Egistoj, sed ankaŭ al aliaj. Uzu kartojn kun li 
emblemo de SIA.

2. Lokaj E-grupoj :
a) aranĝu amikecan feston por la klubo;.
b) sendu salutkartojn al alilandaj kluboj;
e) atentigu pri la Semajno (gia ekzisto) vian lokan ĵurnalon, 

aliajn societojn, kies membro vi estas;
c) presigu afiŝojn en nacia lingvo (nepre kun la emblemo);

a a ' se la urbo havas gemelurbojn en aliaj landoj, aranĝu inter
ŝanĝon de salutoj inter la urbestroj (prefere en E-o), pripensu pa 
rtoprenon en trajno de amikeco;

e) aranĝu publikan altnivelan vesperon de smi keno invitu via— 
urbajn eminentulojn.

3. Lernejoj, pioniraj rondoj;
a) aranĝu ekspoziciojn, ekz/ de infandesegnaĵoj;
b) interŝanĝu salutojn inter via klaso kaj alilanda;
c) aranĝu ion publikan en la lernejo por festi la Semajnon.

(Laŭ materialoj de Hungara EA)
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0V VI KGMAS HERALDIKO»?

Versajne ae anitaj al vi ioa scias pri la scienco, kiu preson
ta a al hi la historion kaj evoluoh de biason©j kaj fiseoj. Dum Siaj 
late mae iaj kunvenoj, konferencoj, kongre aoj, sport konkuraj oni po
vas vidi grandan anason da flagoj analaj kaj intonaaoiaj. Per prop
ra blazono kaj flago preseatlfiaa fia atato ca la aoadox

Por esplori la historion kaj iel reguligi la naskigon de tiel 
maltaj sisfcolafoĵ eksistas apartaj sciencbraneoj: veksilologio (pri 
flagoj) kaj heraldiko (pri blazonoj). En nia lando kaj en aliaj oni 
eldonas specialan literaturon, sed gi tuj farigas raraĵo kaj libere 
vi fcLxi ne trovos. Ruslingva heraldika vortaro estis eldonita on 
1912.En 1977 Ĉeĥoslovaka fakulo Jaroslav Kle rne nt kompilis la unuan 
"Veksilologian kaj heraldikan teminaron" on Esperanto. Oni p jove e 
Sin eldoni eble en 1979. Mi opinias, ke neeesue eklabori ankan por 
prepari sibilan vortaron E-msan. Kelkajn kontaktojn tiucele ai jan 
starigis. Mi konatigis perletere kun fakuloj pri la temo ( el proa. 
kau dek urboj), kiuj esprimis deziron kunlabori; kelkaj el ili eo 
eklernis Esperanton. Krone ni starigis bonajn ligojn kun la Cevolga 
klubo de veksilologio kaj heraldiko en Saratov kaj kun simila klubo 
en Braha. Ekzistas tiaj kluboj au asooioĵ en ■uitaj aliaj landoj.

Mi volus scii opinion do aliaj movadanoj pri la iniciato. Kroni 
se vi havas iujn librojn, vortarojn,^bildkartojn ktp. pri la tono, 
bonvolu nin pri tio infomi. Mi antaudankas vin pro ria atento.

E.Starodnboev (340092 Doneck, abonkesto 618).
MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO
GRAVA VIZITO

La 17-an de februaro 1978 prezidanto de SEJM A.Melnikov kaj se
kretario de SBJM P.Jegorovas audiencia oo vicprezidanto de Prezidio 
de SSOD Fasljak M.M. En la interparolo partoprenio la respondeca 
sekretario de la Komisiono pri internaciaj ligoj do sovetaj espera
ntistoj ce SSOD Berĵoza A.V. Temis pri aktivigo de la agado de la 
E-Komielono, pri ebla kontribuo de soveta E-junularo al la laboro 
de la Komisiono kaj pri generalaj problemoj de la landa E-movado.
ESPERANTO KAJ MALSTREĈILO

granda artikolo de D.Porevalov 
яамМ1иЯЙ hi®P|Ule k«j orebo eldonoj). De la

?4ltee!frB Juaulara E-klubo, aperis infomo on 
pa^o"*  S * ** eetae on >22 de "XX jaroento kaj

EKSPOZICIO DE DTPAMDESEOJAĴOJ
4e bilenoj, okazos junie, iniciato do 

noj ĝis 15 jarod Ciu*partopreni rajtas ĉiuj infa 
du a. 1.5. 1: Cefi "offio OO ЙЙГхГЙ *

PRI LA VORTO "KONFIRMI** ’
SR.


